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X Frank Engelen - penningmeester  

X Danny Hendrikx  

X Thomas Thys - voorzitter 

 Steven Van Suetendael - secretaris 
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VERSLAG BESTUURSORGAAN 
 

 
1. Goedkeuring verslag vorige vergadering 

a. Goedgekeurd. 
2. Beleidsplan – werkingsverslag – jaarlijks actieplan 

a. Noodfonds – Stand van zaken en prognoses: Jan licht dit nog toe. Spijtig genoeg zijn er een 
aantal clubs die hun administratie onvoldoende in orde hebben gebracht om te kunnen 
genieten van het noodfonds. 

3. Statuten – Intern Reglement – (B)AV – vergadering VJJF-kaderleden 
a. Bijkomend agendapunt AV – goedkeuring beleidsplan. 
b. Organisatie AV en stemming. 

i. Gerechtsdeurwaarder – 375 euro. Deze zal een proces verbaal van de stemmen 
opmaken en overmaken aan het bestuursorgaan. 

ii. Stembiljetten – wordt goedgekeurd. 
iii. Formulier kandidatuurstelling – goedgekeurd. 

c. Intern Reglement – kleine aanpassingen en voorstel. 
i. Reis- en verblijfskosten – kan enkel voor de dagen van de stage, incl. de nacht 

voorafgaand, t.e.m. de nacht na afloop van de stage, en enkel voor de buitenlandse 
instructeurs. 

ii. Organisatie trainingen disciplinecommissie – bij TSC. 
iii. Ook de opvolging van de doelstellingen en de acties binnen disciplinewerking bij 

TSC. Het beheer voor de werkingsverslagen zit bij de meeteigenaar. 
4. Basisopdrachten 

a. Subsidies: 196.382,55 euro voorschot. Dit is ongeveer 10.000 euro minder dan vorig jaar. 
b. Jeugdsport 

i. Jeugdsportweekend – dit wordt opgevolgd. In principe moet dit doorgaan 
aangezien verwacht wordt dat voldoende mensen gevaccineerd zullen zijn. 

c. Stijlwerking 
i. Multistijlstage – stand van zaken. Frank volgt dit op. 2022 zal in Bredene doorgaan. 

Er moet worden herbekeken waar dit kan plaatsvinden in 2021. Er wordt sowieso al 
een goedgevulde kalender verwacht in het najaar. 

d. Wedstrijdwerking 
i. Fiche disciplinewerking werd opgemaakt m.b.t. de financiële stand van zaken voor 

de trainingen. Deze vervangt de fiches van de individuele disciplinecommissies. 
ii. Janick Dams, Gino De Geest en Matthias Van Leuvenhaege berichtten via e-mail dat 

zij de communicatie rond de opheffing van de disciplinecommissies moeilijk 
kunnen appreciëren – Ze hebben een punt. Het bestuursorgaan beseft en erkent 
dat het beter moet communiceren aangaande de beslissingen. Er moet na de 
aanstelling van nieuwe bestuursleden een lid van het bestuur aangesteld worden 
die de communicatie van de beslissingen van het bestuur overmaakt aan de 
commissies en comités. De publicatie van het verslag dient dan ook pas na de 
communicatie van dit lid te gebeuren. Thomas maakt een ontwerp van antwoord 
op en stuurt dit rond naar de andere bestuursleden alvorens dit over te maken aan 
Janick, Matthias en Gino. 

iii. Er werd nog altijd geen afrekening ontvangen van het OVK in oktober. In de 
toekomst wordt er gewerkt met een begroting op het draaiboek. Zo worden 
verrassingen herleid tot een minimum. 
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iv. Vraag tot goedkeuring aanbesteding budget disciplinewerking voor accommodatie. 
Dit wordt gelijkgetrokken met de voorwaarden van stijlwerking. 

e. Opleidingen 
i. Bijscholing antidoping in maart. Nado Vlaanderen kan in februari een datum 

selecteren. 
ii. VTS-opleiding Initiator Ju-Jitsu gaat van start op 23 januari. Alle voorbereidingen 

zijn getroffen. Het aantal deelnemers werd beperkt tot 28. 
iii. Idee – federale bijscholing persberichten schrijven. Vanaf april kan dit gepland 

worden indien Jan de ruimte vindt om het praktijkgedeelte op te volgen. 
f. Communicatie 

i. Sociale media voor topsport 
1. Extra Facebook-pagina werd aangemaakt. 
2. Extra Instagram-account werd aangemaakt. 

g. Promotie 
i. David Van der Schoepen en zijn echtgenote hebben een webwinkel van 

vechtsportmateriaal opgestart – Het bestuur neemt hier akte van. 
ii. Uitleendienst – tarieven voor waarborg en uitlening clubs/leden en externen. Deze 

tarieven werden overlopen o.b.v. het daartoe voorziene document. Jan kijkt nog na 
welke de uitleentarieven waren voor de tatami voor externen. 

iii. Danny Hendrikx wordt aangesteld als lid van de communicatiecommissie. 
5. Beleidsfocussen 

a. Jeugdsportproject 
i. De aanvraag voor 2021 werd goedgekeurd. 

ii. Bedrag subsidies Sport Vlaanderen = 18.607,41 maximum. Het budget wordt 
25.000 euro voor 2021, incl. cofinanciering van 25%. 

b. Topsport 
i. Bedrag subsidies Sport Vlaanderen = nog niet bekend. 

ii. Topsportcoach ne waza – Fran Vanderstukken wordt voorgedragen als 
Topsportcoach ne waza. Het bestuur bekrachtigt en benoemt haar in die positie 
(werfreserve Vassilis Ghikas en Bjarne Lardon in die volgorde). 

6. Gezond sporten 
a. Medisch sporten 

i. Covid-19 – De situatie is onveranderd. 
b. Ethisch Sporten 

i. Goedkeuring verslag ethische commissie. 
1. Goedgekeurd met de opmerking dat een delegatie van het bestuursorgaan 

zal samenzitten met de API’s en de leden van het tuchtparket. Dit is een 
taak voor de nieuwe samenstelling van het bestuursorgaan na 20 maart. 
Thomas communiceert dit naar de partijen. 

ii. Samenstelling ethische commissie: Orsi Pintér heeft Luc Mortelmans vervangen als 
voorzitter van de commissie. Het bestuursorgaan neemt hier kennis van. 

c. Antidoping 
i. Verslag van Nado Vlaanderen (antidopingagentschap) voor het werkingsjaar 2020 

werd ingediend. 
7. Goed Bestuur 

a. Vlaams Sporttribunaal en tuchtprocedures: zie bovenstaand. 
8. Administratie 

a. Stand van de rekeningen 
i. Topsport: 81.000 euro 
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ii. Zichtrekening: 101.560,59 euro (hier gaan binnenkort nog wel grote bedragen af, 
o.a. het noodfonds). 

iii. Spaarrekening: 209.919,47 euro 
b. ICT 

i. Opvolging Microsoft-account – Jan contacteert Frank nog. 
ii. Google-account – beheer - Deze vraag bleef onbeantwoord. Frank Engelen zal 

Matthias aanschrijven. 
iii. Toegang ledenbestand – Jan heeft nagevraagd en wacht nog op antwoord. 
iv. Camera’s en software – wordt vervolgd. Thomas stuurt een mail naar Hans Snijders 

m.b.t. de software. 
c. Personeel 

i. Planning functioneringsgesprekken met medewerkers en directie – Worden 
ingepland. 

ii. Opvolging notulen verslag bestuursvergadering 16 december 2020 – er moet nog 
een brief worden opgemaakt. Werner volgt dit op. 

iii. Mogelijke overheveling van verantwoordelijkheden stijlwerking en BO 
jeugdwerking van Elke Lumbeeck naar David Van der Schoepen. Dit moet 
besproken worden met de personeelsverantwoordelijke. Thomas neemt dit op met 
Werner. 

d. Boekhouding en fiscaliteit 
i. Jaarverslag en jaarrekeningen – timing – wordt vervolgd. Deadline is 5 maart (15 

dagen voorafgaand aan de AV) want dan is de deadline voor het overmaken van de 
agenda voor de Algemene Vergadering. 

9. Belgische Ju-Jitsu Federatie 
a. BK verhuist van mei naar oktober 2021. 

10. Internationale Ju-Jitsu 
a. Aanstelling van een JJNO sustainability officer. Dit gebeurt door de BJJF. 

11. Varia 
a. Danny vraagt een paar voorstellen van beeldjes met het promologo van Ju-Jitsu Flanders 

op. Jan of Elke sturen het logo door naar Danny. Het logo met de gele driehoek en de 
blauwe mannetjes is het promologo. 

b. Trooper – de clubs kunnen een commissie krijgen bij bepaalde winkels. Dit wordt 
overgelaten aan de clubwerking. We kunnen dit initiatief wel promoten naar de clubs. 

c. Merchandising – Hoodies. Danny gaat hiermee naar JES-sport. De voorkeur gaat uit naar de 
logo’s op pagina 3. 

12. Datum volgende vergadering 
a. 17 februari 2021 om 20 u. Dit zal opnieuw digitaal zijn. 

 
 

slot 
 
Afsluiten van de vergadering door de voorzitter om 22.05 u. 
 
Voor eensluidend verklaard afschrift, 
 
 
Thomas Thys 
Voorzitter 


